Til medlemmer i Lillehammer Frisbee
Lillehammer 10. februar 2021

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Lillehammer Frisbee 2021
Styret viser til innkalling til årsmøte sendt 5. januar 2021.
Årsmøtet avholdes den 17. februar 2021 kl. 19.00. På grunn av Covid-19 og restriksjoner i forhold til
smittevern, har vi valgt å avholde årsmøtet digitalt.
Under følger sakslisten for årsmøtet:
Sak 1:
Sak 2:
Sak 3:
Sak 4:
Sak 5:
Sak 6:
Sak 7:
Sak 8:

Godkjenne de stemmeberettigede
Velge dirigent
Velge protokollførere
Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Godkjenne innkallingen
Godkjenne sakslisten
Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Behandle forslag og saker
Vi har ikke mottatt noen forslag og saker til årsmøtet.
Sak 9: Fastsette medlemskontingent 2022, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Styrets forslag: Vi fjerner avgiften for nye medlemmer. Nye medlemskategorier er junior og
ordinære medlemmer. Nye medlemmer vil fortsatt få medlemsdisk som
«velkomstgave», men kontingenten økes.
Ny pris for juniormedlemskap: 150 kr
Ny pris for ordinære medlemmer: 250 kr
Sak 10: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 11: Behandle idrettslagets organisasjonsplan, ny lov NIF, se link:
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lover/nifs-lov-1.1.2021.pdf
Sak 12: Foreta følgende valg:
12.1
Unntak fra tidligere organisering av valg.
Styrets forslag til vedtak: Det gjøres unntak for valg av leder i år, og ny leder velges for ett år.
12.2
Styret:
- Styreleder
- Nestleder
- Øvrige styremedlemmer
- Varamedlemmer
12.3
Valgkomité:
- Leder
- Medlemmer
- Varamedlem
12.4
Revisorer
- To revisorer til å revidere idrettslagets regnskap
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Sak 13:
13.1
13.2
13.3

Infosaker
Kort oppsummering av 2020-sesongen
Informasjon om ny samarbeidspartner
Informasjon om arrangementer og turneringer i 2021

Vedlagt følger følgende dokumenter:
- Regnskap i revidert stand
- Revisorrapport
- Styrets forslag til budsjett i 2021
- Valgkomiteens innstilling til nytt styre
Ved spørsmål om årsmøtet, kan Lillehammer Frisbee kontaktes på tlf.: +47 958 00 610 eller
lillehammerfrisbee@gmail.com
Med vennlig hilsen
Styret i Lillehammer Frisbee
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